Overzicht

De juiste voorbereiding voor een
soepele Windows 10-implementatie
HP configuratie- en uitrolservices: PC Image Design and Build Service
voor Windows 10
Laat de Windows 10-images voor uw nieuwe of bestaande pc's samenstellen
en configureren door HP, zodat u uw aandacht kunt houden bij uw kernactiviteiten.

Vlotte en eenvoudige migratie

De voordelen van deze service voor u:
• U blijft gefocust op uw kernactiviteiten in plaats
van veel tijd te moeten stoppen in het klaarmaken
van uw systemen voor implementatie
• Een nieuw image afgestemd op uw behoeften

Evaluatie en strategiebepaling zijn de eerste
stappen van een geslaagde overstap naar
Windows 10. Windows 10 biedt uw organisatie
allerlei nieuwe mogelijkheden en kansen.
Maar de configuratie ervan op uw nieuwe en
bestaande pc's kan veel tijd en werk kosten,
wat dan weer ten koste gaat van andere
belangrijke projecten en de productiviteit
van uw mensen.
Daarom heeft HP de PC Image Design and
Build Service voor Windows 10 ontwikkeld.
Deze service borduurt voort op de
evaluatie- en strategiefase, en op de
applicatietransformatieservices die
HP aanbiedt. Deze service houdt in dat
HP een gedetailleerd software-image
ontwerpt en configureert op maat van
uw specifieke behoeften.
De migratie kan vervolgens worden
aangevuld met een remote of onsite
OS‑migratieservice van HP om het nieuwe
image op uw bestaande pc's te laden.
Het is zelfs mogelijk om het nieuwe image
al in onze fabriek op uw nieuwe pc's te
laten zetten. Voor uw IT-afdeling is dit pure
tijdwinst en u houdt meer tijd over voor
uw kernactiviteiten.

Heldere communicatie,
duidelijke verwachtingen
HP werkt met u samen om alle nodige
stappen te plannen, waaronder het
identificeren van alle vereisten voor
de service. Bovendien wordt er een schema
opgesteld voor de concrete uitvoering van
de service. Vervolgens stellen we een plan
op met daarin de taken, relaties en inzet
van personen voor het project.

Gegarandeerde compatibiliteit
Application Transformation Services zijn een
voorafgaande vereiste voor de PC Image
Design and Build Service. Alleen zo kunnen
we ervoor zorgen dat uw applicaties goed
werken onder de nieuwe Windows-versie.
We gaan uit van de lijst met applicaties
die tijdens de evaluatiefase is opgesteld en
maken afspraken over de volgorde waarin
aanpassingen en tests worden uitgevoerd.
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Volgende stappen
HP gebruikt de auditgegevens van de evaluatiefase om te bepalen welke infrastructuuren systeemupdates nodig zijn voor een vlot verloop van de verdere migratie.

Kenmerken van de service
Deze HP service omvat:
• Serviceplanning
• Projectplan voor de implementatie
• Prioritering van applicaties

Voorbereiding op transformatie
Ten slotte ontwerpen we het (de) software-image(s) en de eventuele provisioningpakketten
(inclusief configuratie-instellingen) voor uw migratie naar Windows 10. HP houdt ook
een 'proof of concept' voor uw gebruikers en applicaties om na te gaan of de oplossing
en implementatieprocessen werken zoals gepland.

• Aanpassing van applicaties
• Aanpassing van infrastructuur/systeem
• Samenstelling van OS-images

Bestel de PC Image Design and Build Service voor Windows 10 als
serviceproduct of als servicecontract.

• Proof of concept

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/configureanddeploy

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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